
Werkproces	  Schoolverlaters	  en	  
doelgroepregister	  banenafspraak	  

Door:	  Nick	  Goedman	  Arbeidsdeskundige	  UWV	  Werkbedrijf	  

Ondersteuning	  bij	  regierol	  schoolse	  netwerken	  naar	  gemeenten	  
Belangrijke	  wijzigingen	  en	  afspraken	  
Eén	  burger,	  één	  beoordeling	  
Proces	  per	  1	  juli	  2015	  inclusief	  communicaLe	  



Waarom	  aanpassingen?	  

•  Doelgroepregister	  banenafspraak	  belangrijk	  
•  Gevuld	  met	  mensen	  in	  Wajong,	  met	  Wsw-‐
indicaLe	  en	  met	  Wiw/ID-‐baan	  

•  Weinig	  nieuwe	  beoordelingen	  in	  2015	  
•  Zorgen	  om	  schoolverlaters	  VSO/PrO/Entree	  
opleidingen	  

	  
	  



Ondersteuning	  -‐	  1	  

•  De	  scholingsnetwerken	  worden	  uiterlijk	  1	  juli	  
overgedragen	  aan	  gemeenten	  

•  UWV	  ondersteunt	  scholen	  bij	  de	  aanvraag	  
indicaLe	  banenafspraak	  door	  hun	  leerlingen	  
via	  dedicated	  Arbeidsdeskundigen	  



Ondersteuning	  -‐	  2	  

•  UWV	  ondersteunt	  gemeenten	  bij	  aanvraag	  
indicaLe	  banenafspraak	  via	  dedicated	  
Arbeidsdeskundigen	  

•  Programmaraad,	  Werkkamer,	  SZW,	  VNG,	  
UWV	  ondersteunen	  via	  communicaLe	  en	  
regionale	  bijeenkomsten	  
(www.samenvoordeklant.nl)	  



Doelgroep	  Banenafspraak	  
•  Doelgroepregister	  bevat	  mensen	  die	  door	  hun	  
beperking	  (ziekte	  of	  gebrek)	  niet	  in	  staat	  zijn	  het	  
weUelijk	  minimumloon	  (WML)	  te	  verdienen	  

•  UWV	  en	  gemeenten	  werken	  aan	  transparanLe	  van	  
potenLële	  werknemers,	  bij	  voorkeur	  via	  werk.nl	  

•  RealisaLe	  van	  banen	  door	  werkgevers:	  
– Vervullen	  van	  vacatures	  door	  de	  doelgroep	  
– Herverdelen	  van	  taken	  waarmee	  aangepaste	  
funcLes	  ontstaan	  



Belangrijke	  wijzigingen	  -‐1	  
•  Brief	  Staatssecretaris	  Klijnsma	  8	  mei	  2015	  
•  Brief	  UWV	  aan	  scholen	  11	  juni	  2015	  
•  Voorlopig	  opnemen	  in	  het	  Doelgroepregister:	  
– Afgewezen	  Wajong-‐aanvragen	  van	  10-‐09-‐2014	  
tot	  01-‐07-‐2015	  
– Schoolverlaters	  VSO/PrO/Entree	  opleidingen	  
die	  het	  WML	  niet	  kunnen	  verdienen	  uit	  de	  
periode	  van	  10-‐09-‐2014	  tot	  18-‐07-‐2015	  



Belangrijke	  wijzigingen	  -‐	  2	  

•  Meldingsformulier	  is	  aan	  scholen	  gestuurd	  
•  Deze	  doelgroep	  krijgt	  wel	  een	  beoordeling,	  

maar	  op	  een	  later	  moment	  
•  UWV	  monitort	  de	  ontwikkeling	  van	  deze	  

doelgroep	  

	  
	  



Eén	  burger,	  één	  
beoordeling	  
nog	  onderwerp	  van	  gesprek	  
met	  SZW	  

•  Burgers	  en	  leerlingen	  VSO/PrO	  en	  entree	  opleidingen	  krijgen	  
één	  beoordeling	  arbeidsvermogen,	  burger	  gee`	  voorkeur	  aan	  

•  UWV	  beoordeelt: 	   	  	  
– Wajong	  2015	  
–  Beoordeling	  banenafspraak	  
– Waar	  van	  toepassing	  signaal	  dat	  een	  hoge	  mate	  van	  (struc-‐
turele)	  begeleiding	  of	  aanpassing	  van	  het	  werk	  nodig	  is	  

•  Burgers	  en	  gemeenten	  krijgen	  uitkomst	  beoordeling	  
•  Beleidsruimte	  gemeente	  blij`	  bestaan	  (indicaLes	  	  

banenafspraak,	  beschut	  werk,	  medische	  urenbeperking)	  
•  Gemeente	  is	  verantwoordelijk	  voor	  ondersteuning	  naar	  werk	  

voor	  de	  doelgroep	  



Aanvraag	  vanaf	  1	  juli	  2015	  

•  Duidelijke	  toeleiding	  op	  UWV.nl	  
•  Eén	  aanvraagformulier	  voor	  beoordeling	  arbeidsvermogen	  
•  Aanvraag	  wordt	  gedaan	  door	  de	  burger	  
•  Scholen	  en/of	  gemeenten	  kunnen	  advies	  en	  bijlagen	  

toevoegen	  bij	  aanvraag,	  zoals:	  
–  Stageverslagen	  en	  verslagen	  funcLoneren	  op	  scholen	  
–  Een	  uitstroomprofiel	  
–  Een	  transiLeverslag	  
–  Een	  onderwijskundig	  eindrapport	  
–  Een	  indicaLe	  voor	  dagbesteding	  van	  het	  CIZ	  

	  



CommunicaLe	  en	  daarna	  

•  Uitkomst	  beoordeling	  aan	  de	  burger:	  
– Beschikking	  uitkomst	  beoordeling	  
– Rapportage	  en	  samenvacng	  

•  Uitkomst	  beoordeling	  aan	  Gemeente:	  
– Melding	  van	  wel	  of	  geen	  opname	  in	  LDR	  
– Waar	  van	  toepassing	  het	  signaal	  dat	  er	  een	  hoge	  
mate	  van	  (structurele)	  begeleiding	  of	  aanpassing	  van	  
het	  werk	  nodig	  is	  

– Privacy	  burger	  is	  geborgd	  



CommunicaLe	  en	  daarna	  -‐2	  

•  UWV	  hee`	  een	  informerende	  rol	  naar	  
gemeenten	  en	  scholen	  via:	  
– Regiomanagers	  UWV	  
– Dedicated	  Arbeidsdeskundigen	  
– Scholen/netwerk	  -‐Arbeidsdeskundigen	  

	  



Vragen?	  


